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Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde wijziging van het delegatiebesluit van 26 juni 2006. 
 
 
Inleiding:
Op 1 juli 2008 treedt naar verwachting de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. De Eerste 
Kamer stemt op 20 mei 2008 over de Invoeringswet, waarin tevens de inwerkingtreding wordt geregeld. 
Naar aanleiding van de invoering van de Wro dient het delegatiebesluit van 26 juni 2006 te worden 
gewijzigd.      
 
Beleidskader en rol gemeente:
Delegatie is het overdragen van een bevoegdheid van een bestuursorgaan naar een ander 
(bestuurs)orgaan waarbij de verantwoordelijkheid eveneens mee overgaat. Degene die de bevoegdheid 
krachtens delegatie krijgt, gaat de bevoegdheid op eigen gezag en verantwoordelijkheid uitoefenen. 
Degene die een bevoegdheid heeft gedelegeerd kan geen nadere aanwijzingen geven in incidentele 
gevallen. Delegatie is uitsluitend mogelijk indien hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is. 
 
Wijzigingsvoorstel 
In het delegatiebesluit van 26 juni 2006 wordt de volgende bevoegdheid van uw raad gedelegeerd aan ons 
college: 
 

H. het verlenen of het weigeren van vrijstellingen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de       
Ruimtelijke Ordening. 

 
In de nieuwe Wro verdwijnen planfiguren en worden nieuwe geïntroduceerd. De huidige vrijstelling op 
grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt vervangen door het 
projectbesluit. In artikel 3.10, lid 4, Wro wordt de mogelijkheid geboden om de bevoegdheid van uw raad 
tot het nemen van een projectbesluit te delegeren aan ons college. Wij stellen voor het huidige 
delegatiebesluit te wijzigen en bovenstaande bepaling te vervangen door de volgende bepaling: 
 

H. het nemen van een projectbesluit op grond van artikel 3.10, lid 4, Wet ruimtelijke ordening. 



 
 
 

  
 
   

 

Financieel kader:
Niet van toepassing
 
Communicatie:
Toen de vorige keer het verlenen van vrijstellingen (19, lid 1 WRO) door uw raad aan ons werd 
gedelegeerd is de afspraak gemaakt dat wij u over daarvoor in aanmerking komende projecten tijdig 
informeren via informele raadsvergaderingen (projecten met maatschappelijke relevantie) . 
Sinds kort wordt de kwartaalrapportage RO geagendeerd voor behandeling in de raadscommissie. Langs 
deze weg houden wij u op de hoogte van projecten welke onder de delegatie vallen. Hierover hebben wij u 
geadviseerd via de 4e kwartaalrapportage RO 2007.  
 
Het raadsbesluit zal worden bekendgemaakt in Kernpunten en op de website.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


